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Inloopavond uitbreiding Goudswaard noordoost op  
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Reacties van geïnteresseerden: 

 Ik vind de plannen nog heel erg vaag. 

 Er is wel aandacht voor wandelpad, open landschap, enzovoort, maar met je auto normaal bij 

je huis komen kan niet! 

 Te weinig parkeerplaatsen. 

 Er is in Goudswaard vraag naar seniorenwoningen, die te huur zijn. 

 Woningen voor starters mis ik in deze plannen. 

 Belangstelling voor Leenheerenpolder. 

 Interesse in betaalbare starterswoning voor jeugd uit eigen dorp. 

 Belangstelling voor seniorenwoning of -appartement. 

 Rekening houden met klimaatadaptie. 

 Rekening houden met biodiversiteit in openbaar groen. 

 Gebaseerd op vraag en behoefte. 

 Passen bij dorps karakter en eigen identiteit Goudswaard. 

 Geen ‘eenheidsworst’ en wijk zoals overal in Nederland. 

 Wijk zo inrichten dat er verbinding tussen bewoners wordt gestimuleerd. 

 Tijdelijke bouwweg/ontsluiting om het dorp te ontlasten tijdens bouw; veiligheid fietsers 

Molendijk. 

 Appartementen bouwen zoals er reeds gebouwd zijn, type twee woonlagen. 

 Huur Vastgoedbeheerder firma Remans. 

 Plan 3 met de parkeerplaatsen van plan 2 (verdeeld over de wijk). 

 Plan 3 + bouw appartementen volgens bestaande appartementen (Remans). 

 Wij zouden graag in een appartement zoals reeds gebouwd is door de fa. Remans willen 

wonen. 

 Twee woonlagen vrije sector. 

 Plan 3 zou ons het best lijken. 

 Voorkeur voor plan 3. 

 Indeling van straten, groen, ‘huizen’ om water lijkt mij het beste aansluiten bij huidige 

omgeving. 

 Mis alleen appartementencomplex, haaks op huidige complex, langs wandelpad! 

 Een groene waterrijke overgang van de bebouwing naar landschap. Link waterpartij of 

Korendijkse  Slikken; zie voorstel Dorpsvereniging (schets). 

 Graag aandacht voor verzorgd wonen voor senioren, inclusief een medisch en 

recreatiecentrum. 

 Mooi ruim opgezet, prima plannen. Plan 3 beste basis! 

 Wij missen echter appartementen zoals de Rietakker 12 - 36. Wij beheren deze voor de 

eigenaar/verhuurder en krijgen veel vraag hiernaar. Wij willen graag eenzelfde gebouw ook 

deel laten uitmaken van uw plan. 
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 Zowel appartementen als huur zijn bevorderlijk voor de doorstroming in Goudswaard. Wij 

denken graag mee en komen graag langs voor een gesprek. 

 Goede plannen, snel uitvoeren. Wij willen graag de plannen digitaal ontvangen. E.e.a. ook 

t.b.v. de Dorpsvereniging Goudswaard (commissie Wonen). Er is op Goudswaard veel vraag 

naar starterswoningen huur en koop en ook seniorenwoningen huur en koop door o.a. de 

eigen Goudswaarders. 

 Plan 3: In ieder geval het doodlopende straatje Rietakkers doodlopend laten. Vanaf de dijk 

aanrijroute maken naar het nieuw te bouwen wijkje voor het bouw-/grondverkeer, veel 

minder overlast. 

 Bij de appartementen is ’s avonds veel te veel licht. Bij varianten 2 en 3 zal men wel klagen 

daarover.  

 

 


